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Tapolca város lakosságának, vállalkozóinak, szolgáltatóinak régi elvárását kívánjuk
teljesíteni azzal, hogy a városközpontban a több, mint 10 évvel ezelőtt bezárt nyilvános
illemhelyet felújítjuk és a nyári turista szezonra megnyitjuk.
A felújítás javasolt műszaki tartalma: az összes épületgépészeti és épületvillamos szerelvény
és vezetékhálózat visszabontása, fal- és padlóburkolatok visszabontása, mennyezet és
falvakolatok leverése, válaszfalak és padozat visszabontása, talajnedvesség elleni szigetelés
készítése, üzemi víz elleni szigetelés készítése, épületgépészeti és villamos alapvezetékelés
készítése, épületgépészeti és épületvillamos szerelvényezés, ideértve a szellőztetés
megoldását, új közműcsatlakozások kiépítése, a szennyvíz dupla szivattyús átemelővel
történő hálózati csatlakoztatásával, új válaszfalak és burkolatok készítése.
A felsorolásból látható, hogy a tartószerkezetek kivételével minden bontandó és újra
cserélendő. Új elemként tervezzük a lejárat fölé átlátható, nagy szilárdságú poliészterből
vagy plexiből épített határoló szerkezet és polikarbonát magastető készítését, a lejárat
időjárás viszontagságaitól való megóvása és üzemidőn kívüli zárhatóságának biztosítása
céljából. Az illemhely működtetését személyzet alkalmazásával vagy bérbeadással tartjuk
célszerűnek a kor követelményeinek és a szigorú higiéniai előírásoknak való megfelelés
érdekében, illetve azért, mert frekventált városközponti elhelyezkedése végett, - különösen a
nyári turista szezonban - maximális kihasználtság várható.
A 2015. évi költségvetés előkészítésekor javaslatot tettünk a felújításhoz szükséges forrás
elkülönítésére, de az akkori időszakban ez nem látszott megoldhatónak. Tekintettel arra,
hogy az uniós pályázatok kiírása előreláthatóan későbbi időszakra tolódik, valamint
„Tapolca Város Önkormányzata Gazdasági program 2015-19-ig”című dokumentumban az
orvosi rendelőket érintő beruházási célt a Képviselő-testület elfogadta, úgy ítéljük meg, hogy
a létesítmény felújítására a forrás utólag biztosítható Tapolca város 2015. évi
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2015 (II. 23.)
önkormányzati rendelet 7. melléklet, pályázati tartalék, intézményi felhalmozási tartalék,
illetve az 5. melléklet „Tapolca, Deák F. u. 10. és 13. szám alatti gyermekorvosi rendelők,
Alkotmány u. 5. gyermek fogászati rendelő, valamint a Batsányi u. 7. sz. alatti orvosi
rendelő” felújítása terhére.

Erre azért látunk lehetőséget, mert a gazdasági program szerint a kórház rekonstrukció
befejezése után, az ún. „Aesculapius ház” integrált humán szolgáltató központtá alakításával
az épületben kialakíthatók azok az orvosi rendelők, amelyek jelenlegi helyükön nem
akadálymentesíthetők. Az ÁNTSZ-szel történt előzetes egyeztetés alapján lehetőség van arra,
hogy ez az átalakítás a 2016. évi költségvetési évre húzódjon át. A Batsányi utcai
gyermekorvosi rendelő karbantartása 2015. nyarán elkészül. A rendelők 2016. évi felújítása
következtében az erre a feladatra 2015. évre elkülönített összegből, valamint a rendelőre
biztosított jótékonysági forrásból 4,7 millió Ft felszabadítható, illetve a nyilvános illemhely
felújítására lenne fordítható. A nyilvános illemhely felújítása a bekért árajánlatok, valamint a
közmunka végzés figyelembe vételével, bruttó 13,5 millió Ft-ból valósítható meg.
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fentiek alapján a költségvetési rendelet 7.
melléklet, pályázati tartalékból 2,8 millió Ft, az intézményi felhalmozási tartalékból 6 millió
Ft, valamint az 5. melléklet „Tapolca, Deák F. u. 10. és 13. szám alatti gyermekorvosi
rendelők, Alkotmány u. 5. gyermek fogászati rendelő, valamint a Batsányi u. 7. sz. alatti
orvosi rendelő” felújítására szánt forrásból 4,7 millió Ft, összesen bruttó 13,5 millió Ft
átcsoportosítását a nyilvános illemhely felújítására szíveskedjen jóváhagyni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjék.

HATÁROZATI JAVASLAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
fontosnak és szükségesnek tartja a volt Fő téri nyilvános
illemhely felújítását, melynek kivitelezésére bruttó 13,5
millió Ft-ot biztosít az összeg átcsoportosításával a
Tapolca
város
2015.
évi
költségvetéséről,
a
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló
1/2015 (II.23.) önkormányzati rendelet 7. melléklet,
pályázati tartalékból (bruttó 2,8 millió Ft), az intézményi
felhalmozási tartalékból (bruttó 6 millió Ft), valamint az
5. melléklet „Tapolca, Deák F. u. 10. és 13. szám alatti
gyermekorvosi rendelők, Alkotmány u. 5. gyermek
fogászati rendelő, valamint a Batsányi u. 7. sz. alatti
orvosi rendelő” felújítására szánt forrásból (bruttó 4,7
millió Ft) az 5. melléklet „Nyilvános illemhely felújítása”
jogcím terhére.
Felhatalmazza a polgármestert az átcsoportosítással
kapcsolatos intézkedések megtételére, valamint a
felújítással kapcsolatos szerződések megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Tapolca, 2015. május 6.
Dobó Zoltán
polgármester

